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УТВЪРЖДАВАМ: 

09.05.2016 г. (П) 

………………………….. 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА 

КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №  652 / 30.03.2016 Г. 

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПУБЛИЧНА ПОКАНА” 

 

 

На 20.04.2016 г. в 10.00 часа в сградата на Община Лясковец в Залата на 

общинския съветник, ет. 1, на основание Заповед № 652 / 30.03.2016 г. на Кмета на 

Община Лясковец, комисия в състав: 

Председател: Гергана Кирилова – правоспособен юрист 

и членове:  
1. Недялко Недялков - Ст. специалист „Контрол на дейностите по 

строителството“ в Дирекция „ТУОСЕИ” в общинска администрация на Община 

Лясковец; 

2. инж. Милко Минев – Директор на Дирекция „ТУОСЕИ“ в общинска 

администрация на Община Лясковец; 

3. Даниела Маринова – Гл. специалист „Обществени поръчки”в Дирекция 

„ТУОСЕИ” в общинска администрация и 

4. Даниела Стоичкова – Счетоводител в Дирекция „БФПИОГС“ в общинска 

администрация на Община Лясковец, 

 се събра в пълен състав със задача да извърши разглеждане, оценяване и  

класиране на получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез 

„публична покана” с предмет: „Ремонт и поддръжка на системата на уличното 

осветление на територията на Община Лясковец”. 

  

І. Всеки един от членовете на комисията преди започване на своята работа, 

на основание чл. 101г, ал. 2 от ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 

15.04.2016 г.) подписа декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП  

(отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.). 

От попълнения в Информационния център на Община Лясковец Регистър на 

подадените оферти, комисията констатира, че до крайния срок – 17:00 часа на 

19.04.2016 г. са подадени 2 (две) оферти, които комисията прие да отвори и 

разгледа по реда на тяхното подаване, а именно:  

- Оферта с вх. № ИЖС-1967 / 19.04.2016 г., постъпила в 13:29 часа, подадена  

чрез куриер от „Ел и Клима Корект” ООД - гр. Сливен, ул. „Антон Паунов” № 5, 
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тел. 0899811930 044/622 145, e-mail: office@eliclima.bg и лице за контакт инж. Иван 

Червенкондев и 

- Оферта с вх. № ИЖС-1969 / 19.04.2016 г., постъпила в 13:33:20 часа, 

подадена от „Етра – ел“ ООД – гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, тел. 

062 638981, 062 602481, e-mail:office@etra-el.com и лице за контакт Иван Славев. 

 От представения Регистър на получените оферти, комисията установи, че 

няма предложения постъпили след крайния срок. 

 Преди отваряне на офертите на участниците „Ел и Клима Корект” ООД - гр. 

Сливен и „Етра – ел“ ООД – гр. Велико Търново, комисията констатира, че същите 

са с видимо ненарушена цялост, запечатани в непрозрачни пликове, с входящи 

номера, дата и час на подаване. 

 Независимо от възможността, предвидена в чл. 101г., ал. 3 от ЗОП (отм.) и § 

18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отм.) и 

§ 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) при отваряне на офертите не 

присъстваха представители на участниците подали оферти, представители на 

средствата за масова информация или други лица.  

 

 ІІ. Преди отварянето на офертите, комисията се запозна обстойно с 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за възлагане чрез 

„публична покана“ на обществена поръчка и в съответствие с чл. 101г, ал. 1 от ЗОП 

(отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) и Вътрешните правила за 

планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в Община 

Лясковец и за поддържане на Профила на купувача, приети на основание чл. 8б от 

ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.). 

  

 III. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти и 

оповестяване на документите, съдържащите се в тях. 

1. Първа бе отворена офертата на участника „Ел и Клима 

Корект” ООД – гр. Сливен, постъпила с вх. № ИЖС-1967 / 19.04.2016 г., 

като бяха оповестени документите, съдържащи се в нея: 

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата за участие във 

възлагането  на обществената поръчка; 

 1.2. Представяне на участник (Образец № 1); 

1.3. Пълномощно в полза на Иван Червенкондев; 

 1.4. Удостоверение за регистрация по Закона за данък добавена стойност, 

издадено от Национална агенция за приходите; 

 1.5. Техническо предложение  (Образец № 2); 

 1.6. Ценово предложение (Образец № 3) и Анализи на единичните цени – 62 

бр.; 

 1.7. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (отм.) на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 4), с приложени 

доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП (отм.), а именно: 

 - Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 5494 / 05.10.2015 г. от 

Община Твърдица; 

 - Референция с изх. № 143 / 10.03.2014 г. от „Сименс“ ЕООД; 

mailto:office@etra-el.com
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 1.8. Списък - декларация по чл. 51 ал. 1, т. 3 и т. 9 от ЗОП (отм.) на 

наличната техника, оборудване и механизация (Образец № 5), заедно с 

доказателства за собственост на посочената техника: 

 - Свидетелство за регистрация - част I № 005635309 на специален автомобил 

Мерцедес Л 608 Д с регистрационен номер СН4534КА; 

 - Свидетелство за регистрация - част I № 005521603 на специален автомобил 

Мерцедес 1317 с регистрационен номер СН4156АК.  

 1.9. Списък – декларация на ръководните служители / техническите лица, 

вкл. тези които ще отговарят за контрола на качеството, които участникът ще 

използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 6); 

 1.10. Удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя към Камарата на строителите в България, придружени с валидни талони 

по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя – 3 бр.: 

 - Удостоверение № I – NV 011647 за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя към Камарата на строителите в България, с приложен талон 

№ I-TV 04; 

 - Удостоверение № III – NV003386 за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя към Камарата на строителите в България, с приложен талон 

№ III-TV 04; 

 - Удостоверение № V – NV008069 за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя към Камарата на строителите в България,с приложен талон 

№ V -TV 04. 

 1.11. Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (отм.) - Образец № 7 – 2 бр.; 

 1.12. Декларация  по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (отм.) за липса на свързаност с 

друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП (отм.), както и за липса на обстоятелство по 

чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП  (отм.); 

 1.13. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за  мерките срещу изпирането на 

пари (Образец № 9); 

 1.14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 10). 

  

2. Втора бе отворена офертата на участника „Етра-ел” 

ООД – гр. Велико Търново, постъпила с вх. № ИЖС-1969 / 19.04.2016 г. 

като бяха оповестени документите, съдържащи се в нея: 

 2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата за участие във 

възлагането  на обществената поръчка; 

 2.2. Представяне на участник (Образец № 1); 

 2.3. Карта за идентификация по БУЛСАТ с № 1182336, издадена от 

Национален статистически институт; 

 2.4. Удостоверение за регистрация по Закона за данък добавена стойност; 

 2.5. Техническо предложение  (Образец № 2); 

 2.6. Ценово предложение (Образец № 3) и Анализи на единичните цени – 62 

бр.; 
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 2.7. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (отм.) на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 4) с приложени 

доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП (отм.), а именно: 

 - Референция от „Електроник енд лайтингсълюшънс“ ЕООД; 

 - Удостоверение с изх. № 268 / 28.08.2014 г. от „Старт Инженеринг“ АД; 

 - Удостоверение за добро изпълнение с изх. № ДД-4-Б-03.122/02.03.2016 г.  

от Община Севлиево; 

 - Удостоверение с изх. № 326 / 17.02.2016 г. от Община Априлци; 

 - Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 2116 / 23.12.2015г. от Община 

Ценово; 

 - Удостоверение с изх. № ИЖС-920 / 22.02.2016 г. от Община Лясковец.  

 2.8. Списък - декларация по чл. 51 ал. 1, т. 3 и т. 9 от ЗОП (отм.) на 

наличната техника, оборудване и механизация (Образец № 5), заедно с 

доказателства за собственост на посочената техника: 

 - Свидетелство за регистрация - част I№ 002014738 на специален автомобил 

Мерцедес 609 Д с регистрационен номер ВТ1028ВА; 

 - Свидетелство за регистрация - част I№ 004017188 на специален автомобил 

Мерцедес 814 Д с регистрационен номер ВТ9419ВМ; 

 - Свидетелство за регистрация - част I № 004018532 на специален автомобил 

Потаин Поклаин 2 ФДТМ 2 с регистрационен номер ВТ0178ВН; 

 - Свидетелство за регистрация на земеделска техника - част I на багер 

BOBCAT 319; 

 - Свидетелство за регистрация - част I № 005021440 на товарен автомобил 

Форд Транзит ФТ 350 с регистрационен номер ВТ9084АР; 

 2.9. Списък – декларация на ръководните служители / техническите лица, 

вкл. тези които ще отговарят за контрола на качеството, които участникът ще 

използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 6); 

 2.10. Удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя към Камарата на строителите в България, придружени с валидни талон 

по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя – 2 бр.: 

 - Удостоверение № II – TV004446за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя към Камарата на строителите в България, с приложен 

валиден талон № II-TV 01; 

 - Удостоверение № III – TV005159за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя към Камарата на строителите в България, с приложен 

валиден талон № II-TV 01; 

 2.11. Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (отм.) - Образец № 7 – 2 бр.; 

 2.12. Декларация  по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (отм.) за липса на свързаност с 

друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП (отм.), както и за липса на обстоятелство по 

чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (отм.) - Образец № 8 – 2 бр.; 

 2.13. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за  мерките срещу изпирането на 

пари (Образец № 9); 

 2.14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
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юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 10) – 2 бр. 

  

 IV. На основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, председателят на комисията обяви 

на глас предложените от участниците цени в ценовите предложения, като съобщи 

цената в лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС) и цената в лева 

с включен ДДС, а именно: 

 1. Предложената от участника „Ел и Клима Корект“ ООД – гр. Сливен цена е 

в размер на: 

- 38 693.97 лв. (тридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и три лева 

и деветдесет и седем стотинки) без включен ДДС или 

- 46 432.76 лв. (четиридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и два 

лева и седемдесет и шест стотинки) с включен ДДС. 

 

 2. Предложената от участника „Етра-ел“ ООД – гр. Велико Търново цена е в 

размер на: 

- 38 599.77 лв. (тридесет и осем хиляди петстотин деветдесет и девет лева 

и седемдесет и седем стотинки) без включен ДДС или 

 - 46 319.72 лв. (четиридесет и шест хиляди триста и деветнадесет лева и 

седемдесет и две стотинки) с включен ДДС. 

Поради липсата на представители на участниците във възлагането на 

обществената поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на 

ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), техническите и ценови предложения на участниците 

бяха подписани само от трима членове на комисията по реда на чл. 101г, ал. 3 от 

ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.). 

 

V. След отваряне на постъпилите оферти, оповестяване на съдържащите се в 

тях документи и обявяване на ценовите предложения на участниците, комисията 

продължи своята работа на закрито заседание. 

В него, на основание чл. 60, ал. 1 от Вътрешните правила за планиране, 

организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в Община Лясковец и 

за поддържане на профила на купувача (наричани по-нататък Вътрешните правила) 

комисията провери съответствието на постъпилите оферти с изискванията на 

възложителя, определени в публичната покана, документацията за възлагане, 

указанията и образците към нея.  

Комисията извърши посочените действия в хронологичната 

последователност, посочена в разпоредбите на ЗОП и Вътрешните правила.  

1. В хода на своята работа при разглеждането на офертата на  участника „Ел 

и Клима Корект” ООД - гр. Сливен, комисията констатира следното: 

а). Офертата отговаря на предварително обявените от възложителя условия; 

б). Представени са всички изискуеми от възложителя документи; 

в). По отношение на участника не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 

и ал. 5 от ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.); 

г). Участникът отговаря на изискванията за технически възможности и 

квалификация. 
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2. В хода на своята работа при разглеждане на офертата на участника „Етра-

ел” ООД - гр. Велико Търново, комисията констатира следното:  

а). Офертата отговаря на предварително обявените от възложителя условия; 

б). Представени са всички изискуеми от възложителя документи; 

в). По отношение на участника не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 

и ал. 5 от ЗОП(отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.); 

 г). Участникът отговаря на изискванията за технически възможности и 

квалификация. 

  

 VI. След като извърши посочените по-горе действия, комисията продължи 

своята работа като пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите до 

оценяване участници, съобразно избраният от възложителя критерий за оценка на 

офертите съгл. чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП - „най-ниска цена”. 

Комисията провери предложените цени на двамата участници за 

аритметични грешки и след проверката установи, че не са допуснати такива.  

 След разглеждане на офертите и оценяването им съобразно избрания от 

възложителя критерий за оценка на офертите - „най-ниска цена”, комисията получи 

следното    

 

КЛАСИРАНЕ: 

  

На І място се класира участникът „Етра-ел“ ООД – гр. Велико Търново, с 

най-ниската предложена цена в размер на: 

- 38 599.77 лв. (тридесет и осем хиляди петстотин деветдесет и девет лева 

и седемдесет и седем стотинки) без включен ДДС или  

- 46 319.72 лв. (четиридесет и шест хиляди триста и деветнадесет лева и 

седемдесет и две стотинки)с включен ДДС. 

 

На II място се класира участникът„Ел и Клима Корект“ ООД – гр. 

Сливен, с предложена цена в размер на: 

- 38 693.97 лв. (тридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и три лева 

и деветдесет и седем стотинки) без включен ДДС или 

- 46 432.76 лв. (четиридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и два 

лева и седемдесет и шест стотинки) с включен ДДС. 

 

 VII. Въз основа на направеното класиране по критерия за оценка „най-ниска 

цена”, комисията 

 

ПРЕДЛАГА: 

 

на възложителя - Кмета на Община Лясковец, да сключи договор за  

изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддръжка на 

системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”, с 

участника „Етра-ел“ ООД, класиран на първо място с предложена от него най-

ниска цена за изпълнение на поръчката в размер на:  

- 38 599.77 лв. (тридесет и осем хиляди петстотин деветдесет и девет лева 

и седемдесет и седем стотинки) без включен ДДС или 
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- 46 319.72 лв. (четиридесет и шест хиляди триста и деветнадесет лева и 

седемдесет и две стотинки) с включен ДДС. 

 

Комисията приключи своята работа в 14.00 часа на 05.05.2016 г. със 

съставянето на настоящия протокол в един екземпляр, който се предаде на 

възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация по провеждане на 

процедурата.  

 

 

 

КОМИСИЯ:  

 

(П) 

Председател: ………………. 

            (Г. Кирилова) 

 

 

(П)        (П) 

1. …………….……     2. ……………..……. 

       (Н. Недялков)       (М. Минев) 

      

 

(П)        (П)  

3. ………….………..     4. …………………….. 

       (Д. Маринова)       (Д. Стоичкова)  

 

 


